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Резюме: В статията е предложена методика за изследване нагласата на клиентите относно основните параметри, характери-
зиращи продуктите (функционални особености, дизайн, цена, време за доставка). Това може да допринесе за извеждането на 
ясни критерии за изискванията на клиентите, които да се вземат пред вид при изследването на възможностите за избор на 
позиция на т. нар. „Точка на контакт с поръчката на клиента“ (Customer Order Decoupling Point/CODP). 
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1. Въведение 
Може да се каже, че една от най-характерните черти на па-

зарното търсене днес е голямото и непрекъснато нарастващо 
разнообразие на продуктите и услугите, породено от стремежа 
на производителите да удовлетворят индивидуалните изисква-
ния на отделните клиенти. 

Една ретроспекция на стопанското развитие показва как, 
вследствие на въздействието на набор от логически свързани 
фактори, условия и събития, се е променил начинът на живот и 
потребности на обществото и как това се е отразило и продъл-
жава да се отразява на производството. Още във времето преди 
индустриалната революция са се произвеждали кастъмизира-
ни/индивидуализирани (One-Оf-А-Kind) продукти и това не е 
пораждало сериозни сътресения за производителите поради 
ограничените мащаби на дейността, географски изолираните 
пазари и незначителната конкуренция. С развитието на 
индустриализацията обаче, мащабите на производствената 
дейност постепенно се разширяват, броят на потребителите на-
раства неимоверно и удовлетворяването на техните индиви-
дуални изисквания става невъзможно. В опит да удовлетворят 
голямото търсене, производителите залагат на стандартизация-
та и унификацията на продукцията и се възползват от възмож-
ността да реализират икономии от мащаба на производство 
(Economy of Scale). Още в края на 60-те и началото на 70-те 
години на миналия век обаче започва да се загатва тенденцията 
за индивидуализация (кастъмизация) на продукцията, но в 
много по-широки мащаби от познатите, докато се стигне до 
пълното й проявление днес. Предвид това предприятията вече 
не може да следват пътя на Хенри Форд и да разчитат да завла-
дяват пазарен дял и да реализират високи печалби от произ-
водството на големи обеми стандартни изделия, които да 
реализират на ниски цени. Също така в резултат на глобализа-
цията конкуренцията става изключително агресивна. Вече 
почти всички продукти имат алтернативни заместители и 
предлагането значително надвишава търсенето. Наред с 
това предпочитанията на клиентите непрекъснато се про-
менят и нарастват. Те очакват да получат уникален продукт, 
както и персонално отношение (One-to-one Marketing). Поня-
тието „типичен“ клиент вече не съществува. Предприятията 
постепенно започват да осъзнават необходимостта от промяна 
на стратегията за производство и продажба и насочват уси-
лията си в предлагането на все по-голямо разнообразие в 
тяхната продуктова гама в опит да удовлетворят изискванията 
на клиентите. С увеличаване на продуктовото разнообразие 
обаче значително се увеличава сложността и трудността на за-
дачите на производствения инженеринг и мениджмънт [2,3,4,5, 
6,9,10 и др.], изразяващо се най-общо в: 

− нарастване на производствените разходи; 
− нарастване на разходите за проектиране на новите из-

делия; 
− нарастване на разходите, свързани с контрола на ка-

чеството; 
− нарастване на несигурността и сложността на изготвя-

нето на прогнози за пазарното търсене; 

− предвид горното – нарастване на сложността на про-
цесите, свързани с планиране на производствотo; 

− нарастване на разнородността на осъществяваните 
производствени процеси, което затруднява тяхната 
ефективна организация и управление; 

− нарастване на равнищата на незавършеното произ-
водство и др. 

От друга страна продуктовото разнообразие значително 
увеличава възможностите за: 

− постигане на потребителска удовлетвореност; 
− разширяване на пазарния дял; 
− увеличаване на печалбата; 
− постигане и/или запазване на конкурентното 

предимство. 
И тук възниква въпросът „Как предприятието да опреде-

ли оптималното ниво на продуктово разнообразие, което да 
предлага на клиентите, така че да се възползва максимално 
от горепосочените позитиви?“ Според Rathnow [11] решение-
то на този проблем се намира в проследяването на динамиката 
на приходите и разходите, свързана с равнището на поддържа-
ното продуктово разнообразие. Той изразява убеждението си, 
че наличието на голямо разнообразие не винаги носи ползи 
(фиг. 1), тъй като кривата на разходите нараства по експонен-
циална зависимост спрямо тази на приходите.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фиг. 1 Определяне на оптималното продуктово 
разнообразие 

Вземайки това предвид, Rathnow (1993) предлага за опти-
мално равнище на разнообразието (Vop) да се приеме точката, 
при която полученото съотношение между приходите, генери-
рани от продуктово разнообразие и разходите, свързани с него, 
е такова, че печалбата за предприятието е максималната въз-
можна. По този начин обаче се отчитат интересите единствено 
на производителите, какъвто впрочем обичайно е подходът на 
повечето разработки по разглежданата проблематика. Нещо 
повече – може да се окаже, че определеното Vop не отговаря на 
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изискванията и очакванията на клиентите и в този случай пред-
приятието ще намали своята конкурентоспособност и ще под-
ложи на риск лоялността на клиентите си, и в резултат на това 
– ще реализира загуби. 

Тези, както и други особености на съвременните пазарни 
отношения, налагат необходимостта от оптимизиране на взаи-
модействието производител-клиент и създават предпоставки за 
възникването на нови концепции/походи, с помощта на които 
клиентът да бъде въвлечен в процеса на създаване на изделието 
(казано по-общо: създаване на стойност). Един от основните 
инструменти за регламентиране степента на съучастие на кли-
ента в осъществявания производствен процес е т. нар. „Точка 
на контакт с поръчката на клиента“ (Customer Order Decoupling 
Point – CODP), която предлага съчетаване от една страна на 
икономиите от мащаба на производство (Economy of Scale) с 
по-голямо разнообразие в продуктовия микс (Economy of 
Scope), определено от самия клиент с помощта на неговата 
поръчка. Един от основните въпроси, който произтича в тази 
връзка е: „Докъде да бъде допуснат клиентът в процеса на 
формиране на окончателния вид на крайното изделие, така 
че да се осигури най-изгоден баланс между ползите за него и 
тези за производителя?“ 

Предприятията следва да търсят конкурентно предимство 
като се фокусират върху постигането на разнообразие, което да 
съответства на нагласата/очакванията на клиентите и техните 
индивидуални потребности. Ето защо при вземането на реше-
ние за позиционирането на CODP следва да бъде търсено тях-
ното мнение по тези въпроси, както и съдействието/участието 
им в процеса на формирането на крайните изделия, произвеж-
дани от предприятието. 

Също така множество изследвания сочат, че измежду 
основните фактори, оказващи въздействие върху решението за 
покупка, са не само продуктовото разнообразие, но и цената, 
времето за доставка и др. под. Разбира се, за всеки конкретен 
случай следва да бъдат проучени съответните фактори и имен-
но те да имат своята адекватна тежест при определяне поведе-
нието на производствената подсистема. 

Благодарение на анализа на нагласата на потребителите, 
предприятието ще бъде в състояние да установи кои от теоре-
тично възможните варианти за позиционирането на CODP имат 
практическо значение и е желателно да им бъдат предложени. 

Целта на настоящата публикация е да бъде предложена 
методика за изследване на нагласата на клиентите, с оглед да 
бъде подпомогнато вземането на решение за позиционирането 
на CODP. 

 
2. Методика за изследване нагласата на 

клиентите 
Настоящата методика се основава на съвременната теория 

и методология за провеждане на научни изследвания [1,7,8,12 и 
др.]. 

На фиг. 2 са представени основните стъпки на методиката. 

1) Определяне на предмета и обекта на изследването 
Обект на изследване са потребителите на предлаганите от 

съответното предприятие изделия. 
Пряко свързан с обекта е предметът на изследването – 

проблемите, свързани от една страна с установяване нагласата 
на клиентите към основните параметри, характеризиращи край-
ното изделие и неговите компоненти – функционалност, ди-
зайн, цена, време за доставка, а от друга – към възможността 
за съучастие в процеса на формиране на окончателния вид на 
крайното изделие. 

2) Дефиниране на изследователските цели 
Целите на изследването са насочени към: 
−     Определяне на значението, което клиентите прида-

ват на степента на кастъмизация на изделието при 
решението им за покупка; 

−  Определяне относителната тежест/важност (ηP), ко-
ято клиентите придават на цената в зависимост от 

желаната степен на кастъмизация на крайното из-
делие при решението за покупка; 

−  Определяне относителната тежест/важност (ηDT), 
която клиентите придават на времето за доставка в 
зависимост от желаната степен на кастъмизация на 
крайното изделие при решението за покупка; 

−  Определяне на приемливото за клиентите равнище 
на цената в зависимост от желаната степен на кас-
тъмизация на крайното изделие; 

−    Определяне на приемливото време за доставка в за-
висимост от желаната степен на кастъмизация на 
крайното изделие; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Фиг. 2. Обща структура на методика за изследване на 

нагласата на клиентите 
−     Определяне желаната от клиентите степен на 

съ(участие) в процеса на формиране на крайното 
изделие; 

−     Определяне на компонентите на крайното изделие, 
които клиентите държат да определят лично. 

3) Избор на инструментариум за набиране на 
емпирични данни 

Тук се разработва въпросник, който трябва да бъде така 
структуриран, че да подпомогне в максимална степен постига-
нето на изследователските цели. При разработването на въп-
росника трябва да се има предвид това, че той не бива да е пре-
калено дълъг (препоръчително е попълването му да не отнеме 
повече от 15 минути). Добре би било да се проведе пилотно 
проучване, при което разработеният въпросник да се тества и в 
случай, че бъдат установени несъвършенства своевременно да 
бъдат отстранени и да не повлияят на качеството на същинско-
то изследване. 

Първоначално набирането на емпиричните данни може да 
стане чрез провеждане интервю, а в последствие – с помощта 
на подходящо програмирана електронна анкета. За да бъдат из-
бегнати възможни проблеми при повеждане на интервюто и да 
се гарантира ефективността на този метод може да се разрабо-
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тят инструкции за провеждащия интервюто, а така също и за 
респондентите. 

4) Определяне на генералната съвкупност и обема на 
извадката 

За определяне на генералната съвкупност от респонденти 
и обема на извадката се използват известните методи на мате-
матическата статистика. 

5) Провеждане на изследването 
При провеждането на интервюто/електронното анкетиране 

е необходимо респондентите да бъдат запознати най-общо с 
целите на изследването. Не е препоръчително навлизането в 
детайли, тъй като това може да формира нагласа в респонден-
тите, която да се отрази на техните отговори, което от своя 
страна ще доведе до изкривяване на резултатите от изследва-
нето като цяло. При това изследване е от особено значение е 
неутралната позиция на клиентите.  

6) Обработване и анализ на набраната информация 
Най-често за обработване и интерпретиране на данните се 

провежда: 
-    Дескриптивен анализ – той осигурява най-обща 

ориентация в предварително обработените данни. 
Този така да се каже предварителен анализ ни пома-
га да преминем към същинската статистическа обра-
ботка на събраните данни; 

-    Регресионен анализ – този вид статистически анализ 
е предназначен да даде количествен израз на 
ефектите на дадена група метрични променливи 
(Х1, Х2, …, Хр), които условно се наричат незави-
сими, върху друга променлива Y, която условно се 
нарича зависима. 

-    Дисперсионен анализ – той, подобно на регресион-
ния анализ, изследва значимостта на определена 
група независими променливи (фактори) върху да-
дена зависима променлива, само че тук факторите са 
номинални променливи. 

Разбира се за всеки конкретен случай може да бъдат при-
ложени и други методи на математическата статистика за обра-
ботване и представяне на резултатите от изследването. 

7) Обобщение и оценка на резултатите 
Тук следва да бъдат обобщени получените резултати, а 

също така да се направи съпоставка с предварително поставе-
ните цели на изследването и в резултат – да се направи оценка 
на значимостта на изследването към проблема за избора на 
местоположение на CODP. 

8) Внедряване на резултатите в процеса на вземане на 
решение относно позицията на CODP 

Тук следва да бъде извършено систематизиране на резул-
татите и тяхното интегриране в общата методика за избор на 
местоположение на CODP. 

3. Заключение 
Изследването на нагласата на клиентите има особено 

важно практическо значение, тъй като само така предприятията 
могат да си изградят вярна представа за „мащабите“ на търсе-
ното от тях разнообразие и съпътстващите го изисквания за це-
на, качество, бързина на доставката и др. под., както и за произ-
тичащите от това изисквания и ограничения за функциониране-
то на производствената подсистема, и като резултат – да си 
осигурят добри перспективи за изграждането на устойчива и 
адекватно реагираща на пазарната ситуация такава.  
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